


 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018) também 
conhecida como LGPD tem o objetivo de proteger a liberdade e a 
privacidade de consumidores e cidadãos. A lei, dessa forma, 
estabelece as regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e 
compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e 
penalidades para o não cumprimento.

Saiba que a lei não surgiu de uma hora para outra e nem para 
impedir que empresas façam uso de dados pessoais, mas sim, 
para que elas comecem a tratá-los de forma transparente e sem 
abusos. Assim, a Lei objetiva implantar uma cultura de proteção dos 
dados pessoais desde a concepção do negócio.

A seguir, você pode entender melhor alguns conceitos, princípios, 
bases legais, direito do titular, sanções e riscos de não 
enquadramento a lei.
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QUEM É QUEM 



TITULAR - É você! Pessoa física a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento.

CONTROLADOR - É a pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais. É o controlador que define quais 
dados pessoais serão coletados, por qual meio e a finalidade do 
tratamento.

ENCARREGADO - Pessoa indicada pelo controlador para atuar 
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  Tem a 
responsabilidade legal estabelecer comunicação com os titulares e 
autoridade nacional, esclarecimentos, providências, orientações 
internas.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANDP) - 
Órgão independente, mas que faz parte do Poder Executivo do 
Governo Federal. É essa entidade que irá fiscalizar o cumprimento 
da LGPD, alterar procedimentos, criar e gerenciar canais de 
atendimento, aplicar sanções, manter contato com órgãos 
internacionais da mesma natureza.

OPERADOR - Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador;
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DADOS PESSOAIS



  Dados pessoais são as informações relacionadas a uma pessoa 
física que possam torná-la identificada ou identificável (nome, CPF, 
e-mail).  Há uma espécie de dado pessoal, que são os dados 
sensíveis, estes são aqueles que se divulgados sem a sua 
anuência, podem gerar uma discriminação.  São aqueles sobre 
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico quando vinculados a uma pessoa. 

 Também é importante você saber que os dados podem ser 
anonimizados, isso significa que é o dado que diz respeito a um 
titular que não pode ser mais identificado, considerando a utilização 
de meios técnicos razoáveis na ocasião de seu tratamento.
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PRINCÍPIOS



  Por que é tão importante saber sobre princípios? São eles que vão 
te dar um norte de como agir perante os dados pessoais. A LGPD 
em seu texto, nos apresenta 10 princípios e são os seguintes: 
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Finalidade específica e informada explicitamente ao titular.

Adequação à finalidade previamente acordada e divulgada.

Necessidade do tratamento, limitado ao uso de dados 
essenciais para alcançar a finalidade inicial.

Acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus 
dados são tratados.

Qualidade dos dados, os dados sempre devem estar 
atualizados e certos, sempre visando a real necessidade do 

Transparência, quem está tratando os dados deve prestar 
informações claras e deixá-las acessíveis aos titulares dos dados.

Segurança deve ser sempre pensada em quando se tratar de 
dados, buscar sempre coibir situações acidentais ou ilícitas 
como invasão, destruição e perda.

Prevenção contra danos ao titular e outros envolvidos.

Não discriminação, não pode permirtir atos ilicitos ou abusivos.

Responsabilização do agente, obrigado e demonstrar a 
eficácia das medidas adotadas. 



 Os princípios da LGPD devem ser seguidos à risca em cada 
etapa do ciclo de vida dos dados pessoais para que o 
tratamento de dados possa ser aplicado.

 Ou seja, no momento da coleta, retenção, compartilhamento e 
armazenamento os dados devem ser tratados mediante a 
aplicação dos princípios.
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QUAIS SÃO OS
DIREITOS DOS
TITULARES DE
DADOS
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  A Lei Geral de Proteção de Dados reconhece que o titular é dono 
de seus dados, isto é, sujeito de direitos de suas informações 
pessoais. Assim, o exercício de seus direitos parte da ideia de que 
o sujeito possui liberdade para exercer controle sobre o tratamento 
de seus dados pessoais, além de ser sempre informado sobre eles. 
dessa forma, o titular sempre tem o direito de:



BASES LEGAIS
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  As bases legais constituem as hipóteses de tratamento de dados 
pessoais. Elas são as orientações gerais que autorizam a atividade 
de tratamento de dados por qualquer controlador. Elas são 10 e 
estão  evidenciadas no art. 7 da LGPD, e associam-se à 
necessidade ou não do consentimento do titular dos dados 
pessoais.



QUAIS PUNIÇÕES
PODEM OCORRER
SE HOUVER
INFRAÇÃO DA LEI
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  As sanções aqui dispostas, são as administrativas que podem ser 
impostas pela Autoridade Nacional de Dados. A aplicação delas, 
podem ser cumuladas com alguma outra condenação judicial que 
venha ocorrer.  As sanções administrativas, pode ser:
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  Elas somente serão aplicadas após procedimento administrativo 
que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma 
gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades 
do caso concreto e considerados os parâmetros e critérios 
definidos na lei. 

  Importante saber que também existem parâmetros, os quais as 
autoridades devem prestar atenção para poder aplicar as sanções 
acima, são estes: 



RISCOS DE NÃO
SE ADEQUAR A LEI



 O risco que mais chama atenção de quem não cumpre a lei é a 
possibilidade de receber multas pesadíssimas da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que foram as dispostas 
acima. Entretanto, há outros riscos mais evidentes que além da 
possibilidade de sofrer processos judiciais, afinal ter a imagem de 
ser uma empresa que não protege de maneira eficiente as 
informações pessoais e privacidade dos seus clientes/pacientes, 
impacta negativamente e mancha o nome do seu negócio.

Outro fator importante é o fato de que caso ocorra um vazamento 
de dados em sua empresa, você será obrigado a adotar uma 
atitude para conter esse dano, o que pode significar um custo 
muito maior do que a prevenção do mesmo.

Para ficar sempre por dentro sobre a LGPD fique atento as redes 
sociais da CPADV:
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@carlospintoadv /carlospintoadv

CP Cast com Carlos Pinto


